
 
 

 
 

 

 
SAKSPROTOKOLL - RÅDET FOR ELDRE OG PERSONER MED 
FUNKSJONSNEDSETTELSE - ÅRSMELDING FOR 2021  
 
 
Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse behandlet saken, saksnr. 8/22 den 
30.03.2022. 
 
Behandling: 
 
Sverre Karper fremmet følgende forslag til endring i utsendt forslag til årsmeldingen for 
2021, under overskriften Rådets sluttkommentar: 
 
REFs medlemmer er halvvegs i valgperioden 2020 – 2023. 
REF sammen med Ungdomsrådet er de to eneste utvalgene hjemlet i Kommuneloven som 
utelukkende har en rådgivende funksjon overfor politikerne. 
Rådene er vedtatt opprettet av Stortinget ut ifra erkjennelse av at de eldste og yngste blant 
oss sammen med personer med funksjonsnedsettelser enten av sosiale, mentale eller 
kroppslige årsaker har vanskelig for å komme til orde i det alminnelige politiske ordskiftet i 
kommunene.   
Til tross for en detaljert Veileder for rådet er det etter to års funksjon ikke en gjensidig 
forståelse mellom rådet og kommunens administrative og politiske ledelse om REF s 
arbeidsform. 
Kommunestyret vedtok i sak 86 / 21 å frita politikerrepresentanten i REF fra videre møteplikt 
i rådet. 
Ordføreren skal ivareta dialogen med rådet i resten av valgperioden. 
Leder av REF fant det 15.september 2021 nødvendig å anmode Statsforvalteren i Innlandet 
om å instruere kommunens administrative ledelse om gjeldene reglement og veileder for 
REF. Etter seks måneder kom det svar om at det ville ikke Statsforvalteren gjøre. 
 
REFs generelle kritikk av kommunal saksbehandling angående eldre og personer med 
funksjonsnedsettelser er at den ikke tar utgangspunkt i kunnskap om deres situasjon i vår 
kommune, og at saksutredningene er ordrike, men lite konkrete.  Politiske vedtak blir ikke 
fulgt opp eller blir endret uten ytterligere politisk behandling. De viktigste innsparingstiltak 
blir fremmet som «strukturtiltak» som vanskeliggjør en åpen politisk debatt i 
kommunestyret.  
REF s ønske om konkret informasjon fra administrasjonen om de brukergrupper vi 
representerer blir vanskeliggjort, avvist eller besvart med at vi får samme informasjon som 
kommunestyret får. Noe annet har vi ikke krav på. 
Ordføreren uttrykte på REF s siste møte 2.februar 2022 bekymring for rekruttering til 
valglister ved kommunevalget i 2023 samtidig som det på Kommunestyrets møte 27.januar 
ikke var noen konkrete lokale saker til behandling. 
 
Når dette skrives kjempes en brutal overfallskrig mellom to nabofolk i Europa.  



 
 

 
 

 

 
Et diktatur preget av ondskap, løgn og frykt angrep 24.februar nabolandet som sto for 
åpenhet, tillit og samhold. Det utrolige hadde skjedd på nytt. 
De brukergrupper som REF representerer, funksjonshemmede barn og de eldste er de mest 
skadelidende i kriger. 
Da de eldste i vår kommune var barn raste en tilsvarende overfallskrig i Gausdal. Uskyldige 
ble drept og hjem ble satt i brann. Det utrolige hadde skjedd. Vi vokste opp med at 
folkestyre, åpenhet og tillit skulle være garantien mot at det utrolige kunne skje på nytt. 
Folkestyre må utøves hver dag. Vi kan aldri ha for mye åpenhet. Tillit er ikke noe som kan 
kreves, men er noe man får. 
 
Votering: 
Vedtatt mot en stemme (Marit Randi Solberg) 
 
Vedtak: 
 
Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse godkjenner endringene i utsendt 
forslag til årsmelding 2021 under overskriften Rådets sluttkommentar, og sender 
årsmeldingen til kommunestyret til orientering. 
REFs medlemmer er halvvegs i valgperioden 2020 – 2023. 
REF sammen med Ungdomsrådet er de to eneste utvalgene hjemlet i Kommuneloven som 
utelukkende har en rådgivende funksjon overfor politikerne. 
Rådene er vedtatt opprettet av Stortinget ut ifra erkjennelse av at de eldste og yngste blant 
oss sammen med personer med funksjonsnedsettelser enten av sosiale, mentale eller 
kroppslige årsaker har vanskelig for å komme til orde i det alminnelige politiske ordskiftet i 
kommunene.   
Til tross for en detaljert Veileder for rådet er det etter to års funksjon ikke en gjensidig 
forståelse mellom rådet og kommunens administrative og politiske ledelse om REF s 
arbeidsform. 
Kommunestyret vedtok i sak 86 / 21 å frita politikerrepresentanten i REF fra videre møteplikt 
i rådet. 
Ordføreren skal ivareta dialogen med rådet i resten av valgperioden. 
Leder av REF fant det 15.september 2021 nødvendig å anmode Statsforvalteren i Innlandet 
om å instruere kommunens administrative ledelse om gjeldene reglement og veileder for 
REF. Etter seks måneder kom det svar om at det ville ikke Statsforvalteren gjøre. 
 
REFs generelle kritikk av kommunal saksbehandling angående eldre og personer med 
funksjonsnedsettelser er at den ikke tar utgangspunkt i kunnskap om deres situasjon i vår 
kommune, og at saksutredningene er ordrike, men lite konkrete.  Politiske vedtak blir ikke 
fulgt opp eller blir endret uten ytterligere politisk behandling. De viktigste innsparingstiltak 
blir fremmet som «strukturtiltak» som vanskeliggjør en åpen politisk debatt i 
kommunestyret.  
REF s ønske om konkret informasjon fra administrasjonen om de brukergrupper vi 
representerer blir vanskeliggjort, avvist eller besvart med at vi får samme informasjon som 
kommunestyret får. Noe annet har vi ikke krav på. 



 
 

 
 

 

 
Ordføreren uttrykte på REF s siste møte 2.februar 2022 bekymring for rekruttering til 
valglister ved kommunevalget i 2023 samtidig som det på Kommunestyrets møte 27.januar 
ikke var noen konkrete lokale saker til behandling. 
 
Når dette skrives kjempes en brutal overfallskrig mellom to nabofolk i Europa.  
Et diktatur preget av ondskap, løgn og frykt angrep 24.februar nabolandet som sto for 
åpenhet, tillit og samhold. Det utrolige hadde skjedd på nytt. 
De brukergrupper som REF representerer, funksjonshemmede barn og de eldste er de mest 
skadelidende i kriger. 
Da de eldste i vår kommune var barn raste en tilsvarende overfallskrig i Gausdal. Uskyldige 
ble drept og hjem ble satt i brann. Det utrolige hadde skjedd. Vi vokste opp med at 
folkestyre, åpenhet og tillit skulle være garantien mot at det utrolige kunne skje på nytt. 
Folkestyre må utøves hver dag. Vi kan aldri ha for mye åpenhet. Tillit er ikke noe som kan 
kreves, men er noe man får. 
 
 
 


